
                           

1 
 

 

 

ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ 

 

Ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με τη δράση «ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ» 

και την προσβασιμότητα στον πολιτισμό 

 

Φεβρουάριος 2021 

 

Οργάνωση 

Οικομουσείο Ζαγορίου  

Σε Συνεργασία με τους φορείς: 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και  Δυτικής 

Μακεδονίας 

FAB‐LAB Ιωαννίνων 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Β/Δ Ελλάδος 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η  Κοιν.Σ.Επ  «Οικομουσείο  Ζαγορίου»  με  έδρα  τα  Άνω  Πεδινά  Ζαγορίου  στο  πλαίσιο  της 

εκπαιδευτικής  της  πολιτικής  για  το  έτος  2020  –  2021  σας  προσκαλεί  στο  διαδικτυακό 

ενημερωτικό  σεμινάριο  που  διοργανώνει  στα  πλαίσια  του  μουσειοπαιδαγωγικού 

προγράμματος «Ακούω – Αγγίζω – Αισθάνομαι» για άτομα με προβλήματα όρασης.  

Ποιοι είμαστε;  

Το Οικομουσείο  Ζαγορίου  ιδρύθηκε  το φθινόπωρο  του 2014  και  λειτουργεί  με  τη μορφή 

Κοινωνικής  Συνεταιριστικής  Εταιρείας.  Είναι  ένα  ανοιχτό  μουσείο,  γεωγραφικά 

προσδιορισμένο και κοινωνικά προσανατολισμένο, με κύριο στόχο τη διατήρηση, μελέτη  
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και  ανάδειξη  του  πολιτιστικού  τοπίου  του  Ζαγορίου,  μέσα από  συμμετοχικές,  κοινωνικές 

δράσεις που προσανατολίζονται στην ενδογενή και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.  

Αποτελεί  ένα  μορφωτικό  και  εκπαιδευτικό  κέντρο  για  την  τοπική  κοινωνία,  και  τους 

ανθρώπους  που το επισκέπτονται, μέσω  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων 

και κοινωνικών δράσεων που υλοποιεί. . 

Το  Οικομουσείο  Ζαγορίου  με  τις  δράσεις  του,  συμβάλλει  δυναμικά  στην  πολιτισμική 

επικοινωνία,  την  προσβασιμότητα  και  ιδιαίτερα  στην  προσέλκυση  των  ανθρώπων  με 

προβλήματα όρασης. 

Στο  πλαίσιο  των  στόχων  του,  το  Οικομουσείο  Ζαγορίου  διοργανώνει  μια  εξειδικευμένη 

μουσειοπαιδαγωγική  δράση,  ανοιχτή  προς  το  ευρύτερο  κοινό,  με  σκοπό  να  αποτελέσει 

εφαλτήριο  και  για  μια  σειρά  μελλοντικών  σχετικών  δράσεων.  Στη  δράση  αυτή,έχει  την 

ευγενή υποστήριξη και χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος  Ιωάννη Σ. Λάτση.  

 

Τι κάνουμε;  

Η  μουσειοπαιδαγωγική  δράση  «Ακούω    ‐  Αγγίζω  –  Αισθάνομαι»,  αφορά  άτομα  με 

προβλήματα  όρασης.  Αποσκοπεί  στη  βιωματική  εμπειρία  μέσω  της  διάδρασης  με  τη 

φυσική  και  πολιτιστική  κληρονομιά  του  Ζαγορίου,  ιδωμένη  από  την  ενεργοποίηση  των 

υπόλοιπων αισθήσεων και υποστηριζόμενη από σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.  

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Ακούω  ‐ Αγγίζω – Αισθάνομαι», είναι μια δέσμη δράσεων 

για την προσβασιμότητα στον πολιτισμό, των ατόμων με προβλήματα όρασης. Η κεντρική 

δράση  του  προγράμματος  «Ακούω    ‐  Αγγίζω  –  Αισθάνομαι»,  είναι  ένας  εκπαιδευτικός 

περίπατος  σε  μνημεία  της  περιοχής  του  Ζαγορίου  (Γεφύρη  Νούτσου  ή  Κόκκορη,  Γεφύρη 

Τρίτοξο  ή  του  Πλακίδα,  Γεφύρη  του Μύλου  στους  Κήπους).  Οι  παράλληλες  δράσεις  του 

προγράμματος  «Ακούω    ‐  Αγγίζω  –  Αισθάνομαι»,  περιλαμβάνουν  την  τρισδιάστατη 

απεικόνιση των γεφυριών, τη συλλογή ηχοτοπίων της περιοχής και την ενημέρωση, η οποία 

λόγω των έκτακτων συνθηκών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. 

Η μουσειοπαιδαγωγική εκπαιδευτική δράση «Ακούω  ‐ Αγγίζω – Αισθάνομαι», υλοποιείται 

σε  συνεργασία  με  την  Υπηρεσία  Νεωτέρων Μνημείων  και  την  Υπηρεσία  Τεχνικών  Έργων 

Ηπείρου,  Βορείου  Ιονίου  και    Δυτικής  Μακεδονίας,    το  Κέντρο  Καινοτομίας  Fab‐Lab 

Ιωαννίνων και το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών Β/Δ Ελλάδος. 
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Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα φιλοξενηθούν εισηγήσεις σχετικά με  τα προβλήματα και τη 

προσβασιμότητας  των ατόμων με  προβλήματα  όρασης  τόσο στους  μουσειακούς  χώρους, 

όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, θα γίνει λόγος για τις χρήσεις 

των  νέων  τεχνολογιών  σε  ζητήματα  πολιτισμικής  επικοινωνίας  και  προσβασιμότητας, 

καθώς  και  τη  συμβολή  τους  στην  καθημερινότητα  των  ατόμων  με  προβλήματα  όρασης, 

ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό στην ιδέα ενός πολιτισμού ανοιχτού προς όλους.  

Ενδεικτικές θεματικές  ενότητες του σεμιναρίου: 

 Νέες τεχνολογίες και άτομα με προβλήματα όρασης 

 Μουσεία και Προσβασιμότητα  από τα  άτομα με προβλήματα όρασης 

 Τέχνη και άτομα με προβλήματα όρασης  

 Μουσεία και προσβασιμότητα   

 Τα ηχοτοπία και η συμβολή τους στη διαμόρφωση νοητικών χαρτών από άτομα με 

προβλήματα όρασης    

Η πρόσκληση απευθύνεται: 

 σε σπουδαστές και ερευνητές    των κοινωνικών, ανθρωπιστικών,  τεχνολογικών και 

παιδαγωγικών επιστημών,  

 σε  σπουδαστές  και  εργαζομένους  στον  τουριστικό  κλάδο  και  ιδιαίτερα  σε  όσους 

προσφέρουν  εξειδικευμένες  τουριστικές  υπηρεσίες  σε  ευπαθείς  ομάδες 

γενικότερα, και ειδικότερα σε άτομα με προβλήματα όρασης,  

 σε καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον ιδιαίτερο χώρο των ευπαθών ομάδων 

και ειδικά των ατόμων με προβλήματα όρασης. 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής 

 Σύντομη περίληψη μέχρι 200 λέξεων με τον τίτλο της εισήγησης.  

 Στοιχεία  επικοινωνίας:  ονοματεπώνυμο,  επιστημονική  ιδιότητα,  ηλεκτρονική 

διεύθυνση επικοινωνίας.   

 Χρονική Προθεσμία Υποβολής: 31/01/2021. 
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Επιστημονική Επιτροπή 

Παναγιώτα Κουτσούκου 

Κωνσταντίνος Καίσαρης 

Έλενα Ζιάβρα  

 

Οργάνωση:  

Οικομουσείο Ζαγορίου 

 

Πληροφορίες 

E‐mail: ecomuseumzagori@gmail.com 

 

Παναγιώτα  Κουτσούκου:  Πρόεδρος Οικομουσείου  Ζαγορίου  και  Συντονίστρια  της  δράσης 

«Ακούω – Αγγίζω – Αισθάνομαι»  

Έλενα Ζιάβρα: Υπεύθυνη Μουσειοπαιδαγωγικών Δράσεων του «Οικομουσείου Ζαγορίου» 

Φιλιώ Παπάζη: Μέλος  του Οικομουσείου Ζαγορίου  


